RYBÁŘSKÉ LÍSTKY
vydává Úřad městyse Vranov nad Dyjí (POÚ)
Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí (kancelář č. 10 v přízemí budovy)
Jana Kocholová, e-mail: kocholova@ouvranov.cz, tel.: +420 515 225 904

Na základě zákona č. 99/2004 Sb., zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o rybářství“), dle § 13 odst. 9: „RYBÁŘSKÝ LÍSTEK vydává občanům České republiky
obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku
trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.“
VRANOV NAD DYJÍ je vymezen územím obcí: Bítov, Chvalatice, Korolupy, Lančov, Lesná, Lubnice, Onšov,
Oslnovice, Podhradí nad Dyjí, Podmyče, Stálky, Starý Petřín, Šafov, Štítary, Šumná, Uherčice, Vracovice,
Vranov nad Dyjí, Vratěnín, Vysočany, Zálesí a Zblovice.
Dle § 10 odst. 1 Vyhlášky 336/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o
rybářství, se rybářský lístek vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku nebo
30 dní ode dne jeho vydání.
Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, dle Sazebníku – Položka 14, s účinností od 01.11.2017
Vydání rybářského lístku s dobou platnosti:
30 dní

…

200,- Kč

1 rok

…

100,- Kč

Pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství
nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci
svého povolání nebo funkce*):
1 rok
…
50,- Kč

3 roky

…

200,- Kč

3 roky

…

100,- Kč

10 let

…

500,- Kč

10 let

…

250,- Kč

Na dobu neurčitou

…

1.000,- Kč

*) žáci nebo studenti českých odborných škol ve studijních oborech,

popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborní pracovníci na úseku
rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářští hospodáři
a osoby ustanovené jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu
úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo
funkce na území České republiky.

Rybářské lístky na dobu neurčitou pro osoby
mladší 15 let … zcela zdarma (od 03.04.2018)
Pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo
osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství
v rámci svého povolání nebo funkce*):
Na dobu neurčitou …
500,- Kč

RYBÁŘSKÉ POVOLENKY
Od 01.01.2022 rybářské povolenky ve Vranově nad Dyjí vydává:
pan Josef GOMOLA
Havlíčkovo nábřeží 142
671 03 Vranov nad Dyjí
GSM: + 420 606 738 536
Přednostně jsou povolenky vydávány vždy v sobotu mezi 09:00 – 12:00 hod.
na výše uvedené adrese.
Telefonicky je možno dohodnout se individuálně i na jiném termínu.

